
Tervetuloa mukaan Kuopion Reippaan urheilukouluihin syksyllä 2020! 

 

Reippaan yleisurheilukoulut käynnistyvät viikolla 36 eli 31.8. alkavalla viikolla. Toimintaa on alla olevan 

aikataulun mukaan: 

Maanantaisin  

• Naperot Pitkälahden koulu 3–4 v. klo 17–17.45 ja 4–5 v. 17.45–18.30 (Essi ja Iida) 

• Nuorten harrasteryhmä Väinölänniemi klo 17–19.00 (Juho ja Isla) 

• Harrasteryhmä 10–11 v. Väinölänniemi klo 17–19.00 (Stina ja Kaisu)  

Tiistaisin 

• Urheilukoulu 6–7 v. Väinölänniemi 6 v. klo 17–18.00 ja 7 v. klo 18–19.00 (Naomi ja Arttu) 

• Urheilukoulu 8–9 v. Väinölänniemi klo 17.30–19.00 (Inga ja Viivi)  

• Valmennuspohjainen ryhmä Väinölänniemi klo 17.30–19.00 (Mette ja Roni)  

• Perheliikunta Jynkän koulu klo 18–19.00 (Petra) 

• Urheilukoulu Hiltulanlahden koululla klo 17–18.00 (Iida) 

Keskiviikkoisin 

• Harrasteryhmä 10–11 v. Väinölänniemi klo 17–19.00 (Stina ja Samuel)  

• Nuorten harrasteryhmä Väinölänniemi klo 17–19.00 (Juho ja Isla) 

Torstaisin 

• Naperot Hatsalan koulu 3–4 v. klo 16.30–17.15 ja 4–5 v. 17.15–18.00 (Maria ja Erika) 

• Urheilukoulu 6–7 v. Väinölänniemi 6 v. klo 18–19.00 ja 7 v. klo 17–18.00 (Naomi ja Arttu) 

• Urheilukoulu 8–9 v. Väinölänniemi klo 17.30–19.00 (Inga ja Viivi)  

• Valmennuspohjainen ryhmä Väinölänniemi klo 17.30–19.00 (Mette ja Roni)  

Naperot, Perheliikunta ja Hiltulanlahden urheilukoulu aloittavat toimintansa viikolla 36 koulujen saleissa. 

Muut ryhmät harjoittelevat Väinölänniemellä syyskuun ja siirtyvät Kuopio-halliin lokakuussa. Koulujen 

lomaviikoilla ei järjestetä harjoituksia.  

Laskutus osallistumisesta Reippaan syyskaudelle käynnistyy toiminnan alettua. Harrastus katsotaan 

alkaneeksi ensimmäisen käyntikerran jälkeen. Mahdollisista osallistumisen peruutuksista tai ryhmän 

vaihdosta tulee ilmoittaa Reippaan toimistolle. Maksettuja osallistumismaksuja ei palauteta. Jos 

osallistuminen perutaan kesken valitun jakson, laskutamme silloin käytyjen kertojen mukaan. Laskutus 

tapahtuu 15 viikon jaksoissa, lähetämme laskun sähköpostilla (kannattaa vilkaista myös 

roskapostikansiosta).  

Seuran tiedotuskanavia ovat nettisivut ja some-tilit (Facebook ja Instagram). Ohjaajat pitävät yhteyttä ja 

tiedottavat teitä huoltajia whatsapin tai sähköpostin kautta.  

Reippaan t-paidat tulevat jakoon toiminnan päästyä kunnolla käyntiin. T-paitoja voi hakea myös seuran 

toimistolta etukäteen sovittuna aikana.  

Jokaiselle osallistujalle lunastetaan lisenssi eli kilpailulupa yleisurheilukaudelle 2020–2021. 14 vuotta 

täyttäneiden ja sitä vanhempien lisenssi ei sisällä vakuutusta, vaan se tulee jokaisen hankkia itse. 

Lisätietietoja: https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/. 

https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/

